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SEURAKUNTATALOUKSIEN YHDISTYMISEEN LIITTYVÄT TALOUSHALLINNON TEHTÄVÄT
Kuntien lukumäärä vähenee tämänhetkisten tietojen mukaan 67 kunnalla 1.1.2009
alkaen ja seuraavina vuosina kuntien yhdistymiset jatkuvat. Kuntarakenteiden
muutokset vaikuttavat suoraan seurakuntarakenteisiin, mutta seurakuntatalouksilla on myös omia perusteita harkita yhdistymistä tai yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Seurakuntien yhdistyminen jatkuu ainakin vuoteen 2013 saakka,
jolloin jaetaan nykyisten päätösten mukaan viimeistä kertaa avustuksia yhdistymisen vuoksi.
Seurakuntatalouksien yhdistyessä taloushallinnossa on tehtävä lukuisia uudistuksia, täsmäytyksiä ja päivityksiä. Aivan oleellinen asia on se, että kirjanpito ja tilinpäätös tehdään voimassa olevien säännösten ja Kirkkohallituksen antamien soveltamisohjeiden mukaan viimeisen toimintavuoden ajalta. Ennen viimeisen toimintavuoden päättymistä seurakunnan tulee tarkistaa, onko tasetilien sisältö kirjanpitolain ja annettujen ohjeiden mukainen ja antaako tase oikeaa tietoa seurakunnan
varoista, veloista ja vastuista. Mikäli tämä tarkistustyö ei ole mahdollista omin
voimavaroin, seurakunta hankkii sen ostopalveluna hyvissä ajoin ennen yhdistymistä. Taloushallinnon edustajien on syytä yhdessä tarkastella ennen yhdistymistä
kirjaamistapojaan ja taseiden sisältöä sekä päättää siitä, kuka vastaa mistäkin asiasta ennen ja jälkeen yhdistymisen. Sisäisen laskennan ja sisäisen valvonnan tavat
ja tarpeet muuttuvat ja ne on suunniteltava uuden tai laajentuvan seurakunnan
tarpeiden mukaiseksi ennen yhdistymispäivää.
Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirjanpitoasioiden neuvottelukunta ovat
valmistelleet liitteenä olevan ohjeen, mitä kaikkea taloushallinnossa on ainakin
tehtävä, kun kaksi tai useampia seurakuntatalouksia yhdistetään. Liitteessä on
ohjeet, miten mm. kirjanpito, tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito ja haudanhoitosopimukset hoidetaan ennen ja jälkeen yhdistymisen. Ohje ei ole kaikenkattava,
koska jokaisella yhdistyvällä seurakunnalla on omat toimintatavat ja -kulttuuri.
Yhdistymistyön onnistumisen edellytyksiä ovat hyvä yhteistyö, uuden tai laajentuvan seurakunnan kokonaisedun hakeminen sekä riittävä viestintä seurakuntien
henkilöstölle, seurakuntalaisille ja yhteistyökumppaneille.
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Taloushallinnon ohjetta on aiheellista lukea rinnakkain rakenneuudistajan oppaan
ja Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeiden kanssa, jotka lähetetään seurakuntiin
kevään 2008 aikana.
Liitteenä on kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan laatima ja virastokollegion hyväksymä ohje taloushallinnon tehtävistä seurakuntatalouksien yhdistyessä. Koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Kirkon koulutuskeskus järjestää
pitkäkestoisia koulutusohjelmia rakennemuutoksen tueksi (Mukana muutoksessa)
sekä tarpeen vaatiessa ajankohtaiskoulutuksia.
Lisätietoa http://www.evl.fi/kkh/to/kk . FCG Efeko Oy järjestää Hämeenlinnassa 10.-11.6.2008 yhdistyvien seurakuntien taloushallintopäivät. Tästä tilaisuudesta on lähetetty tiedote yhdistyviin seurakuntiin ja lisätietoa em. koulutustapahtumasta saa osoitteesta www.efeko.fi/koulutus/koulutushaku ja kirjoittamalla
hakukenttään sanan "Yhdistyvien seurakuntien taloushallintopäivät" tai kurssinumero
14171.
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http://www.kirkko.evl.fi/2004/seurakuntatalous/talous Ajankohtaisia asioita.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Maija-Liisa Hietakangas, sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@evl.fi.
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